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 "داعش" يجبر المدنيين في منطقة غرب اليرموك على إخالء منازلهم"

 

 
 

 غامض يواجه آالف الفلسطينيين في سجون النظام السوري مصير •

ً قضوا خالل شهر آذار 19" • ً سوريا في الشهر ذاته " ضحايا 10"و 2017" فلسطينيا

2016 

 تجمع معلمي فلسطينيي سورية يعقد ملتقاه السنوي في لبنان •

 جفرا تواصل تقديم خدماتها للعائالت النازحة من مخيم اليرموك •
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 آخر التطورات

أفاد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية أن تنظيم الدولة "داعش" أجبر سكان منطقة 
طوط التماس مع جبهة تحرير الشام والممتدة على طول المنطقة غرب اليرموك والقريبة على خ

بحجة أن هذه األحياء أصبحت مناطق  ،على إخالء بيوتهم 15العرضية الموازية لشارع ال
 .عسكرية

نيسان / ابريل  4يشار أن تنظيم الدولة قام أكثر من مرة بإخراج المدنيين من بيوتهم، ففي يوم 
 الخروج من منازلهم الواقعة في محيط جامع عبد القادر الحسيني،أرغم األهالي على  2017

 .، بحجة أنها تقع ضمن مربع عسكري تابع له(جادات صفورية)شارع حيفا و 

 
وفي سياق آخر، كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن 

سجون النظام السوري، وتشير  آالف المعتقلين الفلسطينيين يواجهون مصيرًا غامضًا في
( معتقاًل في األفرع األمنية التابعة للنظام السوري ممن تمكنت 1183احصائياتها إلى وجود )

" الجئًا 461( الجئة فلسطينية، كما تم توثيق معلومات "86المجموعة من توثيقهم، من بينهم )
 نساء وكبار في السن.فلسطينيًا قضوا تحت التعذيب في معتقالت النظام السوري، بينهم 

وأشارت المجموعة إلى أنه من المتوقع أن تكون أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب أكبر مما تم 
اإلعالن عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري، باإلضافة 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

ردة فعل  إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من اإلفصاح عن تلك الحاالت خوفًا من
 األجهزة األمنية في سورية.

وعلى صعيد مختلف، عقد تجمع معلمي فلسطينيي سورية مؤتمره السنوي الثاني، يوم أمس، في 
برعاية من التجمع الدولي و  مدينة صيدا جنوب لبنان، تحت شعار "االنجازات والتحديات"،

وممثلي مؤسسات المجتمع للمؤسسات والروابط المهنية الفلسطينية، وحضور ثلة من المهتمين 
المدني الفلسطينية واللبنانية وبمشاركة أعضاء الجمعية العمومية للتجمع من كافة محافظات 

 .لبنان

بدوره أكد كلمة رئيس تجمع معلمي فلسطينيي سورية في لبنان "يونس المصري" على أن التجمع 
بداية تأسيسه رغم العقبات استطاع تحقيق العديد من االنجازات واألهداف التي وضعها منذ 

الكثيرة التي أعترضت طريقه، وشدد المصري في نهاية كلمته على أهمية مهنة التدريس، وأكد 
على أن التجمع سيسعى لرفع قدرات المعلمين وتطوير الخصائص الشخصية والعلمية لهم، وذلك 

تجمع معلمي فلسطينيي  ألهمية الدور الذي يلعبه المعلم في العملية التعليمية، كما طالب رئيس
سورية في لبنان "يونس المصري" األونروا بالتراجع عن كافة القرارت واإلجراءات التعسفية، التي 
اتخذتها في اآلونة األخيرة، وأن تؤمن بيئة مدرسية وصفية مالئمة للطالب الفلسطينيين بما 

 يساعد على رفع مستواهم التعليمي.
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معلمي فلسطينيي سورية كان قد عقد مؤتمره التأسيسي في لبنان، يوم الجدير بالتنويه أن تجمع 
، تحت عنوان "تحديات وآفاق" وذلك تحت 2016أكتوبر من الشهر  -تشرين األول 25األحد 

 رعاية التجمع الدولي للمؤسسات والروابط المهنية الفلسطينية.

 

 احصائيات 

فلسطينيي سورية أنه وثق سقوط نحو أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل 
" الجئين في الشهر ذاته في 10، في حين قضى "2017" ضحية خالل شهر آذار من عام 19"

، وذلك جراء استمرار الصراع الدائر في سورية، إلى ذلك نوهت مجموعة العمل أن 2016عام 
وحدها قضى  توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي: في دمشق 2017ضحايا آذار 

( الجئين قضوا 3)و ( توفوا في حلب،4)و ( آخرين في ريف دمشق،4( الجئين، إضافة إلى )7)
 في درعا، والجئ لم يعرف مكان مقتله.

توزعوا حسب  2016" الذين سقطوا في آذار عام 10فيما أشارت مجموعة العمل أن الضحايا "
( 3( الجئين، إضافة إلى )4قضى ) المدن السورية على النحو التالي: في ريف دمشق وحدها

 الجئان قضيا في مناطق متفرقة.و  الجئ في الالذقية،و  آخرين في حلب،

 

 لجان عمل أهلي

تستمر مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية في جنوب دمشق، بتقديم خدماتها للعائالت النازحة من 
والتي أجبرت على ترك منازلها ببيال(،  –بيت سحم  –مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة )يلدا 

 الماضي. 2015إبريل  –بعد سيطرة تنظيم "داعش" على المخيم مطلع شهر نيسان 

حيث قام فريقها التطوعي بحملة تنظيف ورش مبيدات شملت بعض الحارات والشوارع في تلك 
 .عائلة من اهالي المخيم 2000البلدات التي يقطنها اكثر من 
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ينيين من مخيم اليرموك والمتواجدين في المخيم والبلدات المجاورة له يذكر أن الالجئين الفلسط
يعانون من أوضاع معيشية غاية بالقسوة وذلك بسبب استمرار الجيش النظامي ومجموعات 

 ( يومًا.1362القيادة العامة بمحاصرة المخيم منذ أكثر ) –الجبهة الشعبية 

 
 2017إبريل  –ن نيسا 10فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3476) •
 ( امرأة.455)

( 86( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1183) •
 امرأة.

مخيم اليرموك  القيادة العامة على –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1362يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب 195) •
 الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك.

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1093انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.944)
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( يومًا، 1437في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) أهالي مخيم حندرات •
 ( يومًا..171والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 85حوالي ) •
( 17)( ألف، وفي األردن 31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )


